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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 .نعم

على وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد و  ،الحمد هلل رب العالمین: طالب
 . آله وصحبه أجمعین

 .اللهم اغفر لنا ولشیخنا وللحاضر�ن �ا ذا الجالل واإلكرام
 َتَعاَلى: . ِلَقْوِل للااَِّ َو الَعَملُ هُ َ�اُب َمْن َقاَل ِإنَّ اِإل�َماَن " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

ٌة ِمْن َأْهِل الِعْلِم ِفي ]. وَ ٧٢: [الزخرف {َوِتْلَك الَجنَُّة الَِّتي ُأوِرْثُتُموَها ِ�َما ُ�ْنُتْم َتْعَمُلوَن} َقاَل ِعدَّ
، َقاَل َعْن َقْوِل: َال ِإَلَه ]٩٣[الحجر:  }ْعَمُلونَ َمِعیَن َعمَّا َ�اُنوا �َ {َفَوَر�َِّك َلَنْسَأَلنَُّهْم َأجْ َقْوِلِه َتَعاَلى: 

 ،ُ  ].٦١[الصافات:  {ِلِمْثِل َهَذا َفْلَیْعَمِل الَعاِمُلوَن}ِإالَّ للااَّ
َثنَ  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُیوُنَس، َوُموَسى ْبُن ِإْسَماِعیَل، َقاَال: َحدَّ َثَنا اْبنُ عْ اِهیُم ْبُن سَ ا ِإْبرَ َحدَّ  ٍد، َقاَل: َحدَّ

َصلَّى ُهللا - َرُسوَل للااَِّ  ، َأنَّ -هُ َرِضَي ُهللا عن-ِشَهاٍب، َعْن َسِعیِد ْبِن الُمَسیَِّب، َعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة 
ا؟ َقاَل: ُثمَّ َماذَ  ِقیَل:. »وِلهِ  َوَرسُ ِإ�َماٌن ِ�اهللَِّ «ُسِئَل: َأيُّ الَعَمِل َأْفَضُل؟ َفَقاَل:  -َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

 ."»َحجٌّ َمْبُرورٌ «ِقیَل: ُثمَّ َماَذا؟ َقاَل: . »الِجَهاُد ِفي َسِبیِل للااَِّ «
وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه  الحمد هلل رب العالمین،

 . أجمعین
قال"  (قوله: "�اب من جر في شرح هذا الباب:ابن ح -َرِحَمُه ُهللا تعالى-فیقول الشارح  أما �عد،

م ألن الكال؟ "إن اإل�مان هو العمل :�اب من قال" ؟لماذا تحتمت اإلضافة، هو مضاف حتًما)
  جملة مستقلة تامة.الذي �عده لیس �

 یث لما ُترجم(مطا�قة اآل�ات والحد :-َرِحَمُه هللاُ -�قول الحافظ ، (قوله: "إن اإل�مان هو العمل")
ْنُتْم وَها ِ�َما �ُ ي ُأوِرْثُتمُ {َوِتْلَك اْلَجنَُّة الَّتِ  لقول هللا تعالى:؛ إن اإل�مان هو العمل" هو قال:، له)

، ٩٢[الحجر:  ا َ�اُنوا َ�ْعَمُلوَن}) َعمَّ ٩٢{َفَوَر�َِّك َلَنْسَأَلنَُّهْم َأْجَمِعیَن (]، ٧٢[الزخرف:  َتْعَمُلوَن}
ا {ِ�مَ : وقال اإل�مان. وأعظم األسباب الموصلة إلى الجنة: اإلنسان،سأل عنه وأعظم ما �ُ ، ]"٩٣

ي هو �عن العمل، اإل�مان هو فدل على أن اإل�مان عمل.، {َعمَّا َ�اُنوا َ�ْعَمُلوَن}، ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن}
إن اإل�مان هو : ألن من قال ؟أو هو عمل من األعمال العمل المنصوص علیه في اآل�ات،

وما یتبعه من أعمال الجوارح  عمل القلب، وال شك أن اإل�مان عمل، ب حصر.أسلو  العمل،
 وهذا ظاهر. أ�ًضا عمل،

�االستدالل �المجموع على المجموع؛ ألن �ل واحد منها مطا�قة اآل�ات والحدیث ما ترجم له (
(دال �مفرده أي من اآل�ات والحدیث  )ا(ألن �ل واحد منه ؛�مفرده على �عض الدعوى) دالّ 

{َفَوَر�َِّك الدعوى أن اإل�مان هو العمل.  إن اإل�مان هو العمل، من قال:. على �عض الدعوى)
هذا عن  ،عن قول ال إله إال هللا]، ٩٣، ٩٢[الحجر:  ) َعمَّا َ�اُنوا َ�ْعَمُلوَن}٩٢َلَنْسَأَلنَُّهْم َأْجَمِعیَن (
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  جزء من اإل�مان و�عض المدعى،ال إله إال هللا :وال شك أن النطق �اللسان �قول النطق �اللسان،
  وهي قول اللسان.

: وهو قال رحهم.�قلو�هم وألسنتهم وجوا]، ٦١[الصافات:  {ِلِمْثِل َهَذا َفْلَیْعَمِل اْلَعاِمُلوَن}: وقال
َك {َفَوَر�ِّ : یةواآل�ة الثان ،إن اإل�مان قول اللسان وعمل األر�ان واعتقاد الجنان فإذا قلنا: ."اإل�مان"

عن  ، إله إال هللاعن قول ال ]٩٣، ٩٢[الحجر:  ) َعمَّا َ�اُنوا َ�ْعَمُلوَن}٩٢َلَنْسَأَلنَُّهْم َأْجَمِعیَن (
. والمدعى �أر�انه الثالثة التي هي القول واالعتقاد والعمل �عض المدعى الذي هو اإل�مان،

ن فقول اللسا وعمل األر�ان. ،واعتقاد الجنان القلب قول اللسان،: اإل�مان مر�ب من ثالثة أجزاء
ًضا أ� ]٧٢[الزخرف:  ْعَمُلوَن}{َوِتْلَك اْلَجنَُّة الَِّتي ُأوِرْثُتُموَها ِ�َما ُ�ْنُتْم تَ  جزء، -كما في هذه اآل�ة-

: ولذا �قول جوارحهم.و �قلو�هم وألسنتهم  ]٦١[الصافات:  {ِلِمْثِل َهَذا َفْلَیْعَمِل اْلَعاِمُلوَن}: وقال جزء،
�ات �مجموع اآل، )اآل�ات والحدیث لما ترجم له �االستدالل �المجموع على المجموع مطا�قة(

 وهو اإل�مان المر�ب من ثالثة أجزاء. والحدیث على مجموع المدعى،
 علم.: جمع من أهل ال"عدة من أهل العلم" �عني جمع من أهل العلم،، "وقال عدة من أهل العلم"

المستملي هو الذي یبلغ �المه . احاذقً  ایتخذ مستملیً یذ�ر العلماء في آداب المحدث أن 
فصوت المحدث  ألوف، او�حضر أحیانً  ما عندهم مكبرات، لكثرة الجمع، ؛للحاضر�ن المستمعین

ون �ك �ثرة الجمع وقلته، ،على حسب الحاجة أو اثنین أو ثالثة، ابل یتخذ مستملیً  ال یبلغ هؤالء،
 حدثني عدة،: من غباء �عض المستملین أن أحد الشیوخ قال وذ�روا .افاهمً  اهذا المستملي حاذقً 

عدة ابن من؟!  فقال المستملي:، فسكت الشیخ قلیالً  حدثني عدة، �قول الشیخ: فقال المستملي:
  .ابن َفَقْدُتكَ : قال

د أن بوال  ال بد من الحذق،، "وقال عدة من أهل العلم" :-َرِحَمُه هللاُ -المناسبة قول البخاري 
ال سیما إذا  ،لن الشیخ و�زور عن الشیخ ما لم �قلئال ینقل ع ؛ال بد أن �كون ثقة ثقة،�كون 

 و�سمع من �سمع من الشیخ. �سمع صوت الشیخ والشیخ ال �سمع صوته، عن الشیخ، اكان �عیدً 
ه فإن ثقة، ا�كون نبیهً  فإذا لم �كن ثقة، ومثل هذا المترجم الذي یبلغ �الم العالم بلغة أخرى،

وأبو  ألنه ال �عرف هذه اللغة. ؛والشیخ ال یدري  ،ما یر�د و�نسبه إلى الشیخ بلغة أخرى یوصل 
والترجمة �ما  وسیأتي في �تاب العلم أنه یترجم البن عباس، جمرة نصر بن عمران الضبعي،
ألنه یبلغ �المه  ؛تكون بنفس اللغة من لغة إلى لغة أخرى، تكون من لسان إلى لسان آخر،

 عنه. امستملیً 
 وَها ِ�َما ُ�ْنُتْم َتْعَمُلوَن}{ُأوِرْثُتمُ ، ] عام في األعمال)٧٢[الزخرف:  {ِ�َما ُ�ْنُتْم َتْعَمُلوَن}(فقوله: 

 }{َتْعَمُلونَ  :وقد نقل جماعة من المفسر�ن أن قوله هنا عام في األعمال،(] ٧٢[الزخرف: 
ا.   معناه تؤمنون، فیكون خاص�
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عن عدة ، ؤلف)] خاص �عمل اللسان على ما نقل الم٩٣[الحجر:  َ�ْعَمُلوَن}{َعمَّا َ�اُنوا وقوله: 
ِ�َما ُ�ْنُتْم {السبب:  �عني {ُأوِرْثُتُموَها ِ�َما ُ�ْنُتْم َتْعَمُلوَن} ال إله إال هللا. :من أهل العلم عن قول

ُله أحَدكم عم لن یدخل« :-َجلَّ وَعال-وال شك أن دخول الجنة إنما هو برحمة هللا  ،َتْعَمُلوَن}
زل هذه �عني منا َن}{ُأوِرْثُتُموَها ِ�َما ُ�ْنُتْم َتْعَمُلو  لكن مثل هذا: إال برحمة أرحم الراحمین. »الجنة

 .برحمة هللافوأما أصل الدخول  الجنة یتفاوتون فیها �حسب أعمالهم،
  ؟طالب: �الرحمة �ا شیخ

  ؟ماذا
  ؟طالب: قد تكون الرحمة أ�ًضا �سبب العمل

ْنُتْم �ُ وَها ِ�َما {َوِتْلَك اْلَجنَُّة الَِّتي ُأوِرْثُتمُ : هنا �قول ،�ل حال إن العمل �مجرده ال �ستقلعلى 
ي كما هو ف-ن دخول الجنة إ: �قول أهل العلم �سبب ما �نتم تعملون، ،]٧٢[الزخرف:  َتْعَمُلوَن}
هذا  }{ِ�َما ُ�ْنُتْم َتْعَمُلونَ ، »لن یدخل أحَدكم عمُله الجنة«، برحمة أرحم الراحمین -الحدیث

والمنازل تفاوتها إنما �كون  لكن الدخول أصله برحمة أرحم الراحمین، معارض للحدیث،
 �األعمال. 

 .......  طالب:
  ؟ینأ

 .......  طالب:
 غیر المقبول هذا مفروغ منه.. المقبول وغیره عام، ال ال،

�عني ، )مؤلفخاص �عمل اللسان على ما نقل ال ]٩٣[الحجر:  {َعمَّا َ�اُنوا َ�ْعَمُلوَن}(وقوله: 
ا، وقوله في ] عام أ�ًض ٦١[الصافات:  {َفْلَیْعَمِل اْلَعاِمُلوَن}: وقوله( عند عدة من أهل العلم،

ملة جدال على أن االعتقاد والنطق من  في جواب: "أي العمل أفضل؟" »إ�مان �اهلل«الحدیث: 
ل أي العم: سئل، دل على أن الجهاد والحج لیسا من اإل�مان)فإن قیل: الحدیث ی .األعمال
 إ�مان �اهلل: لو قال. »الجهاد في سبیل هللا«: قال ؟ثم ماذا: قیل، »إ�مان �اهلل«: قال أفضل؟

لكن فرق بینهما . فهو داخل هذا من عطف الخاص على العام، ورسوله وجهاد في سبیله. قلنا:
 :قال ؟ثم ماذا: قیل، »الجهاد في سبیل هللا«: قال ؟ثم ماذا: قیل، »إ�مان �اهلل ورسوله« بثم.

 . »حج مبرور«
لما تقتضیه ثم من المغایرة  ؛(فإن قیل: الحدیث یدل على أن الجهاد والحج لیسا من اإل�مان

فرد عن غیره شمل القول �عني إذا أُ ، والترتیب؟ فالجواب: أن المراد �اإل�مان هنا التصدیق)
: فالجواب( طف علیه �عض أجزائه اختص �ما عدا المعطوف.و�ذا عُ  فرد،إذا أُ  ،واالعتقاد والعمل

 ؛هذه حقیقته، واإل�مان �ما تقدم �طلق على األعمال البدنیة ،أن المراد �اإل�مان هنا التصدیق
ت �عني صالتكم إلى بی]، ١٤٣[البقرة:  {َوَما َ�اَن للااَُّ ِلُیِضیَع ِإ�َماَنُكْم}، ألنها من مكمالته)
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 (من مكمالته)، ألنها من مكمالته) ؛(واإل�مان �ما تقدم �طلق على األعمال البدنیة المقدس.
من (: ألنه �قول ؛العلماء على أن األعمال شرط �مال فتكون على ما �قول الشارح و�عض

�ما قرر ذلك شیخ  �عني و�كون المراد بذلك جنس العمل، أو أنها شرط صحة،. )مكمالته
سواء : وقد �قول قائل ر�ن من أر�انه. ،األعمال جزء من اإل�مان فهي ر�ن منه أو أن اإلسالم.

لكن الشرط �ما �قول العلماء  العمل. ألنه ال �صح إال �ه، إنها شرط صحة أو ر�ن ال فرق؛ :قلنا
  ؟ار�نً  أم اأن �كون العمل شرطً  :فأیهما أقرب والر�ن داخل. ،خارج الماهیة

 .......  طالب:
هذه الثالثة هي حقیقة  قول واعتقاد وعمل. ،ن اإل�مان مر�ب من ثالثة أشیاءإ :قلنا�عني إذا 

نت حقیقة اإل�مان الشرعیة �ما هو عند أهل السنة إذا اجتمعت تكوَّ  اإل�مان �مجموعها،
طلب لإل�مان قبل فهل هذه األمور تُ  قول �اللسان واعتقاد �الجنان وعمل �األر�ان.: والجماعة
�ما نقول في شروط الوضوء وشروط الصالة التي تحصل قبل  إنها شروط، :قول� هألن ؛حصوله

 إًذا أر�ان. ؟هي ماهیة اإل�مان ،أو أنها هي مجموعها وجود ماهیتها؟
 أحسن هللا إلیكم. طالب:

 نعم.
 .......  طالب:

 :قلناو�ذا  ألن العطف �قتضي المغایرة. طف علیه عمل الجوارح فیراد �ه عمل القلب؛�عني إذا عُ 
خرجه إنه ال �ُ  :قلنا ،و�شمل غیره ،إن العطف عطف الخاص على العام الذي �شمل هذا الخاص

 .من مسماه األصلي
 .......  طالب:

تقتضي العطف مع  ،ألنها تقتضي التراخي ما هي مثل الواو؛ ثم عاد �هللا ما فیها شيء،
 التراخي.
، حقاق)ق االستقُّ اإلعطاء لتح لىأي صیرت لكم إرًثا، وأطلق اإلرث مجاًزا ع {ُأوِرْثُتُموَها}(قوله: 

واإلرث ال  هو مستحق له. له، -َجلَّ وَعال-فالوارث مستحق لنصیبه من مال المورث �فرض هللا 
حد حق الدائن فإن �عني إذا جُ  شك أنه من أعظم الحقوق وأوضح الحقوق التي ال �مكن جحدها،

لتحقق ( ال �مكن جحده. أن �جحد حق أخیه من اإلرث أو حق أمه أو حق أبیه،ال �ستطیع  اأحدً 
 إما مصدر�ة أي �عملكم، و�ما موصولة أي �الذي �نتم }امَ �ِ {وما في قوله  ،االستحقاق

 .تعملون، والباء للمال�سة أو للمقابلة)
لن «یث �خالف الباء في حد الصواب أن الباء هنا للسببیة،: في تعلیقه �قول -َرِحَمُه هللاُ -الشیخ  
  فإنها للعوض والمقابلة. »دخل الجنة أحد منكم �عملهیَ 
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ن أفالجواب:  ؟»لن َیدخل أحد�م الجنة �عمله«(فإن قیل: �یف الجمع بین هذه اآل�ة وحدیث 
ل المنفي في الحدیث دخولها �العمل المجرد عن القبول، والمثبت في اآل�ة دخولها �العم

  قبل هل له اعتبار؟العمل الذي ال �ُ طیب ، ل)المتقبَّ 
 .......  طالب:

 وجوده مثل عدمه. فال یرد هنا. لیس له اعتبار، ال،
 .......  طالب:

 ما یرد. ،نعم
 .......  طالب:

 .ال �مكن وروده هنا، انعم. ال أبدً 
ذلك  یرغ(والقبول إنما �حصل برحمة هللا، فلم �حصل الدخول إال برحمة هللا. وقیل في الجواب 

 كما سیأتي عند إیراد الحدیث المذ�ور.
ني هذا �ع، تنبیه: اختلف الجواب عن هذا السؤال، وأجیب �أن لفظ: "من"، مراد في �ل منهما) 

  ؟السؤال الوارد في هذا الحدیث أو في أحادیث
 .......  طالب:

المُ -سأل النبي أكثر من مرة �ُ  أحادیث، الُة والسَّ مان إ�«: فیقول ؟أفضلأي العمل  :-علیِه الصَّ
 .»رورحج مب«: �قول اوأحیانً ، »الجهاد في سبیل هللا«: �قول اأحیانً ، »بر الوالدین«: �قول، »�اهلل

 .......  طالب:
 .نعم. فِمن هذه مقدرة

فیكون من  �عني في �ل النصوص التي وردت،، (وأجیب �أن لفظ: "من"، مراد في �ل منهما)
(وقیل: وقع  من أفضل األعمال �ذا. فیجاب �ما تقدیره: ؟أي العمل أفضل. أفضل األعمال

ونقله  ،لیمي�اختالف األحوال واألشخاص، فأجیب �ل سائل �الحال الالئق �ه، وهذا اختیار الحَ 
 .ال)فَّ عن القَ 

 ؟أي العمل أفضل: �قول لك ،لكن یتوقد ذ�اءً  ،�عني لو جاء شخص ضعیف البنیة نضو الخلقة 
 ،آخر قوي البنیة تام الخلقة. طلب العلم؟ طلب العلم: تقولأم  ،هللالجهاد في سبیل : تقول

 ،الجهاد في سبیل هللا تقول الجهاد في سبیل هللا؟أم ح اطلب العلم ر : هذا تقول له و�نقصه الفهم،
و�غاثة  شخص فقیر معدم: اإلنفاق في سبیل هللا.: شخص غني ثري تقول له فكل إنسان،. وهكذا

   المهم أن �ل إنسان �جاب �ما یناسبه. تصنع ألخرق. المحتاج،مساعدة  ،الملهوف
 نعم. 

 .......  طالب:
 الكالم في غیره. لكن غیره، ن وال �حتاج إلى،ما �حتاج إلى مِ  ،هذا ما فیه شك هذا عام،
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لن نعدم من �ضع على ، (قوله: "وقال عدة" أي جماعة من أهل العلم منهم أنس بن مالك)
ألن هؤالء الذین یتطاولون  ابن لبون؛ لم أقف له على ترجمة! �ما قیل في: رقم و�قول: "عدة"

 نعم.  ،ما فیها ترجمة "عدة" لیس ببعید أن �صنعوا مثل هذا. و�دعون تحقیقها، ،على �تب العلم
 .......  طالب:

من یدعي التحقیق والتعلیق وما في الكتاب وال  أشد.و  موجود في السوق ما هو أردأ من هذا،
جزء القراءة خلف  أو یدعي التحقیق و�خطئ في عنوان الكتاب.. ال تحقیق وال تعلیق حرف،

حققه وعلق  قال: ادعي، وذ�رت أنا في مناسبات أن الكتاب مطبوع في مجلدین،. نعم الصالة،
ال تحقیق وال اختالف نسخ  ؟�یف یدعي هذا لكن .ًئافیه شی تجد وتقلب الصفحات ما علیه فالن.
جاء  ولیته اقتصر على هذا، وعلق علیه، وال ترقیم آ�ات وال تخر�ج أحادیث وال شيء، وال تعلیق

الخطأ تعلیق والصواب شرح! هذا �ستغفل الناس هذا أو هو  إلى صفحة الخطأ والصواب و�اتب:
 ما أظن أن �صل اإلنسان إلى هذا الحد في غفلته،ف ما أن �كون مغفًال إ من أشد الناس غفلة،

 .الناسلكنه �ستغفل 
 .......  طالب:

  ؟ماذا
  .......  طالب:
  ؟تعدیل كیف

و�عضهم  �ر �ذا.�عض الناس �كتفي �مجرد ذِ . هذا استغفال للناس وأكل ألموال الناس �الباطل
ألنه بدل من أن �كون الكتاب في  ؛مسخ وتحر�ف: والصواب أن �قال ضبط وتحقیق، كتب:

إلى طبعة ال �مكن  ي �مكن تدار�ها،الیسیرة التحیح یوجد �عض األخطاء طبعاته السا�قة ص
 قراءتها من �ثرة األخطاء والتصحیف.

ترمذي ، ُرو�نا حدیثه مرفوًعا في الأي جماعة من أهل العلم منهم أنس بن مالك" وقال عدة("
براني، بن عمر ُرو�نا حدیثه في التفسیر للطبري والدعاء للطاوغیره وفي إسناده ضعف، ومنهم 

 ومنهم مجاهد ُرو�ناه عنه في تفسیر عبد الرزاق وغیره. 
تكلیف، تعلق بها الیقال النووي: معناه عن أعمالهم �لها، أي التي  إلى آخره، {َلَنْسَأَلنَُّهْم}قوله 

 وتخصیص ذلك �التوحید دعوى بال دلیل. 
إلى  �عد أن تقدم ذ�ر الكفار {َأْجَمِعیَن} :جه من جهة التعمیم في قولهقلت: لتخصیصهم و 

]، فیدخل فیه المسلم والكافر، ٨٨[الحجر:  {َوَال َتْحَزْن َعَلْیِهْم َواْخِفْض َجَناَحَك ِلْلُمْؤِمِنیَن}قوله: 
نهم إفإن الكافر مخاطب �التوحید بال خالف، �خالف �اقي األعمال ففیها الخالف. فمن قال: 

 .مخاطبون، �قول: إنهم مسئولون عن األعمال �لها)
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لكن هل  مخاطبون �التوحید واإل�مان محل إجماع، �عني من قال إن الكفار مخاطبون �الفروع، 
والجمهور على أنهم  ،هذا محل خالف �خاطبون �فروع الشر�عة قبل إسالمهم و��مانهم؟

 ؛رالمالكیة أنهم �خاطبون �النواهي دون األواموعند  وعند الحنفیة أنهم غیر مخاطبین، مخاطبون،
تصور إ�جادها إال أما األعمال فال یُ  تصور الكف عنها مع عدم وجود شرطها،ألن النواهي یُ 

ني فال �أتي إلى �افر نصرا إنهم مخاطبون ال �عني أنهم �طالبونهم بها، :والذین �قولون  �شرطها.
شرط  ،ن یدخل في اإل�مان قبل تحقق الشرطألنه ال بد أ صل؛: مشرك و�قول أویهودي  أو

دة وهذه فائ ر ذلك أهل العلم،�ما قرَّ  ومعاقبون علیها في اآلخرة، ،لكن هم مطالبون بها القبول.
إًذا فما معنى  وال یؤمرون �قضائها إذا أسلموا. ،ألنهم �ا �طالبون بها حال �فرهم ؛الخالف

َلْم َنُك ِمَن  ) َقاُلوا٤٢{َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر ( ها:�سبب تر� ؛علیهم في عذابهم ، أي یزادمخاطبتهم
 إلى آخر اآل�ات.] ٤٣، ٤٢[المدثر:  اْلُمَصلِّیَن}

 أو سواء �انت أصوًال ، )إنهم مسئولون عن األعمال �لها: �قول إنهم مخاطبون،: فمن قال(
ن عإنهم غیر مخاطبین، �قول: إنما ُ�سألون عن التوحید فقط، فالسؤال  :(ومن قال ،افروعً 

 التوحید متفق علیه، فهذا هو دلیل التخصیص، فحمل اآل�ة علیه أولى، �خالف الحمل على
 لما فیه من االختالف، �هللا أعلم.  ؛جمیع األعمال
]، ٦١ات: [الصاف وَن}{َفْلَیْعَمِل اْلَعاِملُ أي الفوز العظیم  {ِلِمْثِل َهَذا} -عز وجل-وقال أي هللا 

ؤمن أي في الدنیا. والظاهر أن المصنف تأولها �ما تأول �ه اآلیتین المتقدمتین، أي: فلی
أن  ل فمن حقهبِ المؤمنون، أو �حمل العمل على عمومه؛ ألن من آمن ال بد أن َ�قبل، ومن قَ 

عام وهو  هللا أنه تفسیر ببعض األفراد أفراد الحمل تفسیر العمل بال إله إالأال �مكن أن �ُ ، �عمل)
  والتوحید هو األهم؟ ال إله إال هللا هو األهم، :�اعتبار أن قول ال �قتضي التخصیص،

 .......  طالب:
فیصح االحتجاج بها على أن اإل�مان  لكن التنصیص علیها یدل على أنها فرد من أفراد العمل،

  ال؟أم مفهوم  عمل.
 .......  طالب:

 على ضوء ما فهمه الصحا�ة. علیه في اآل�ة، تنصیص
فمن  ،)ومن قبل فمن حقه أن �عمل قبل،ألن من آمن ال بد أن �َ  أو �حمل العلم على عمومه؛(

 اِمُلوَن}َمِل اْلعَ {ِلِمْثِل َهَذا َفْلَیعْ (ومن عمل ال بد أن ینال، فإذا وصل قال:  ،حقه علیه أن �عمل
م إذ ال یت ،-صلى هللا علیه وسلم-ال بد أن �قبل ما جاء �ه الرسول  أي]، ٦١[الصافات: 

  إ�مانه إال بذاك.
تنبیه: �حتمل أن �كون قائل ذلك المؤمن الذي رأى قر�نه، و�حتمل أن �كون �المه انقضى عند 

أو �عض المالئكة، ال حكا�ة  -عزَّ وجلَّ -قوله: الفوز العظیم، والذي �عده ابتداء من قول هللا 
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ن قول المؤمن. واالحتماالت الثالثة مذ�ورة في التفسیر، ولعل هذا هو السر في إبهام ع
 .المصنف القائل، �هللا أعلم)

 ؟"علمعدة من أهل ال": أو قال ،"إن اإل�مان هو العمل :من قال" إبهام المصنف القائل في قوله:
 .لكن المراد هنا ،اإلبهام موجود في الموضعین

 .......  طالب:
  ؟ماذا

 .......  طالب:
  ؟ماذا

 ."وقال عدة"
 .......  طالب:

 ."وقال"
 .......  طالب:

 في قوله تعالى.
 .......  طالب:
  ؟من القائل ،"وقال في قوله تعالى:" لقول هللا تعالى، ؛أعرف
 .......  طالب:

قال هللا : ما قال عالى،ما قال هللا ت�عني : قال ،]٦١[الصافات:  {ِلِمْثِل َهَذا َفْلَیْعَمِل اْلَعاِمُلوَن} ،ال
 علیهِ  -ألنه من �المه المنزل على نبیه ؛وعلى �ل حال هو من قول هللا تعالى بال إشكال تعالى.

المُ  الُة والسَّ و من قول هلكن هذا القول هل  ،-َجلَّ وَعال-فالقائل هو هللا  فهو من القرآن. ،-الصَّ
  ان أحد تكلم �ه؟أو على لس ابتداءً  -َجلَّ وَعال-هللا 

 .......  طالب:
 ماذا؟

 .......... طالب:
  كر.قائل القول ما ذُ  ،ما ذ�ر الفاعل لذلك ما عین القائل، 

 .......  طالب:
 هو قال األقوال.

 .......  طالب:
 .(تنبیه: �حتمل أن �كون قائل ذلك المؤمن الذي رأى قر�نه

 .......... طالب:
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- و�حتمل أن �كون �المه انقضى عند قوله: الفوز العظیم، والذي �عده ابتداء من قول هللا 
 .أو �عض المالئكة) -عزَّ وجلَّ 

م �كون هناك �ال اأحیانً  أو �عض المالئكة. ،-َجلَّ وَعال-أو هللا  فاالحتمال أن �كون المؤمن، 
 -أو ابتداء �الم من هللا المتكلم السابق،واالحتمال قائم أنه من �الم  �عقب �ه على �الم سابق،

[النمل:  َ�َذِلَك َ�ْفَعُلوَن}َها َأِذلًَّة وَ َة أَْهلِ {ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا َقْرَ�ًة َأْفَسُدوَها َوَجَعُلوا أَِعزَّ  :-َجلَّ وَعال
  ن قول من؟هذا م، ِذلًَّة}أَ أَْهِلَها  وا أَِعزَّةَ {ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا َقْرَ�ًة َأْفَسُدوَها َوَجَعلُ : قالت ،]٣٤

 .بلقیس طالب:
  ؟من قول من {َوَ�َذِلَك َ�ْفَعُلوَن}. بلقیس
  هللا سبحانه وتعالى. طالب:

  ؟ماذا
 .......... طالب:

  ال؟أم هل هو من قولها 
 .......  تأكید طالب:

 لكالمها. اتصد�قً  اختاره أهل التحقیق من المفسر�ن، فیما -َجلَّ وَعال-من قول هللا 
، ل)(واالحتماالت الثالثة مذ�ورة في التفسیر، ولعل هذا هو السر في إبهام المصنف القائ

 .(�هللا أعلم) وقال هللا تعالى؟ من قال: ،"وقال وقول هللا تعالى،"
ى ("حدثنا أحمد بن یونس" هو أحمد بن عبد هللا بن یونس الیر�وعي الكوفي، ُنسب إل: قال

 جده. 
رقم ب ، وحدیثه في العتققوله: "سئل" ُأبهم السائل وهو أبو ذر الغفاري، وحدیثه في العتق)

  .٢٥١٨ ؟�السادسأم �الخامس  ،٢٥١٨
 .......... طالب:

َثَنا. �اب أي الرقاب أفضل": في �تاب العتق �قول  ُعْرَوَة، نِ بْ  ِهَشاِم َعنْ  ُموَسى، ْبنُ  للااَِّ  ُعَبْیدُ  َحدَّ
 َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى- ِبيَّ النَّ  َسَأْلتُ : الَ قَ  ،-َعْنهُ  للااَُّ  َرِضيَ - َذرٍّ  َأِبي َعنْ  ُمَراِوٍح، َأِبي َعنْ  َأِبیِه، َعنْ 

: َقالَ  َأْفَضُل؟ َقاِب الرِّ  َفَأيُّ : ُقْلتُ ، »ِبیِلهِ سَ  ِفي َوِجَهادٌ  ِ�اهللَِّ، ِإ�َمانٌ «: َقالَ  َأْفَضُل؟ الَعَملِ  َأيُّ  -َوَسلَّمَ 
 َتْصَنعُ  وْ أَ  ًعا،ئِ َضا ینُ ُتعِ «: َقالَ  ْل؟َأْفعَ  َلمْ  َفِإنْ : ُقْلتُ ، »َأْهِلَها ِعْندَ  َوَأْنَفُسَها َثَمًنا، َالَهاغْ أَ «

رِّ  ِمنَ  النَّاَس  َتَدعُ «: َقالَ  َأْفَعْل؟ َلمْ  َفِإنْ : َقالَ ، »ِألَْخَرقَ  قُ  َقةٌ َصدَ  َفِإنََّها ،الشَّ  َعَلى َهابِ  َتَصدَّ
قُ « ،"»َنْفِسكَ   �عني تتصدق. »َتَصدَّ
 .......  طالب:
  ؟فیهماذا 

 .......  طالب:
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 .فهذا أقرب أن �كون أ�ا ذر، »إ�مان �اهلل وجهاد في سبیله« ألنه هنا قال: ؛هذا ثانٍ  ال،
 .......  طالب:

 .�علم بلى
 .......  طالب:

 ال یترتب على ذ�ره شيء. ألنه ال یترتب علیه شيء، ؛بهم السائل في موضعما �منع أن یُ 
 (أبهم السائل وهو أبو ذر الغفاري، وحدیثه في العتق. 

م بن ، وقع في مسند الحارث بن أبي أسامة عن إبراهی"»الجهاد«قال:  ؟قوله: "قیل: ثم ماذا
ثم ، »هإ�مان �اهلل ورسول« ألنه في الحدیث: ؛فواخى بین الثالثة في التنكیر)، »ثم جهاد«سعد: 

في روا�ة (: قال. وأما �النسبة للجهاد فهو معرف ،منكران، »حج مبرور«: قال ؟ثم ماذا: قال
جهاد إ�مان و : �عني �لها جاءت، )فواخى بین الثالثة في التنكیر »ثم جهاد«: إبراهیم بن سعد

 �خالف ما عند المصنف.  الثالثة في التنكیر فواخى بین( وحج،
ن إذا و�ذلك اإل�ما مرة في العمر. الحج ال یتكرر،، وقال الكرماني: اإل�مان ال یتكرر �الحج)

هد لكن تجدید هذا اإل�مان وتعا واحد. افیكون جملة عمره إ�مانً  ،دخل فیه یلزمه االستمرار علیه
لكن أصله  �له یدل على أنه �مكن تجدیده فیتكرر،هذا  وتعال بنا نؤمن ساعة. هذا اإل�مان،

  موجود.
خصي، والجهاد قد یتكرر، فالتنو�ن لإلفراد الش اإل�مان ال یتكرر �الحج، وقال الكرماني:(

 �عني، ل)والتعر�ف للكمال؛ إذ الجهاد لو أتى �ه مرًة مع االحتیاج إلى التكرار َلما �ان أفض
  ؟صار جهاده األول أفضل األعمال جاهد،جاهد مرة ثم تعین علیه الجهاد وال 

 .ال طالب:
یه �أن ب علعقِّ . وتُ إذ الجهاد لو أتى �ه مرة مع االحتیاج إلى التكر�ر لما �ان أفضل(: �قول

د التنكیر من جملة وجوهه التعظیم وهو �عطي الكمال، و�أن التعر�ف من جملة وجوهه العه
م قد �كون تنكیر اللفظ أولى من تعر�فه وأع، م الفرق)وهو �عطي اإلفراد الشخصي فال �سلَّ 

  صد �ه الجنس فحینئذ �كون أعم وأشمل.وأما إذا قُ  إذا قصد �أل العهد، وأشمل،
؛ واة)(قلت: وقد ظهر من روا�ة الحارث التي ذ�رتها، أن التنكیر والتعر�ف فیه من تصرف الر 

من  أن التنكیر والتعر�ف( لثانیة،هنا جاء أ�ًضا منكر في الروا�ة ا األن الجهاد �ما جاء معرفً 
ألن مخرجه واحد، فاإلطالة في طلب الفرق في مثل هذا غیر طائلة، �هللا تصرف الرواة 

، �صیر ما فیه إشكال أصالً  ال �مكن أن �جاب عنه،ف�عني ما �ان من تصرف الرواة ، الموفق)
المُ -اإلشكال فیما لو جاء عن النبي  الُة والسَّ نه عبهذا االختالف ال بد أن �جاب  -علیِه الصَّ

أما إذا �ان من تصرف الرواة فالمعول علیه ما �مشي على الجادة  �تكلف جوا�ه،و و�لتمس 
 .والقاعدة من روا�ة األحفظ واألضبط واألتقن
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 .......  طالب:
 .�قال في �ل حدیث

 . ...... طالب:
لكن إذا �ان . یذ�ر هذا الجواب ،نعم هو إذا أمكن الجواب السدید �غض النظر عن القائل،

تقول مثل هذا  الجواب فیه تكلف وفیه مندوحة أنك تترك هذا الجواب وال تتكلف هذا الجواب،
 الكالم.
 طه(وقیل: المبرور الذي ال �خالبل �عني قُ ، أي مقبول، ومنه بر حجك) »حج مبرور«(قوله: 

 .ال ر�اء فیه) إثم، وقیل: الذي
دیث أبي حالنووي في هذا الحدیث الجهاد �عد اإل�مان، وفي ذ�ر (فائدة:  :-َرِحَمُه هللاُ -�قول 

في و بن مسعود بدأ �الصالة ثم البر ثم الجهاد، اذر لم یذ�ر الحج وذ�ر العتق، وفي حدیث 
 »همن سلم المسلمون من لسانه و�دالمسلم «، الحدیث المتقدم ذ�ر السالمة من الید واللسان)

. قال وفي الحدیث المتقدم ذ�ر السالمة من الید واللسان( �عني المسلم الكامل اإلسالم،
 .العلماء: اختالف األجو�ة في ذلك �اختالف األحوال واحتیاج المخاطبین)

م لذر في هذا الحدیث الجهاد �عد اإل�مان، وفي حدیث أبي ذ�ر النووي: قال (فائدة: : �قول
 :قال ؟فأي الرقاب أفضل: قلت، »إ�مان �اهلل وجهاد في سبیله«: قال، یذ�ر الحج وذ�ر العتق)

 . »اأغالها ثمنً «أو  »اأعالها ثمنً «
بر ثم بن مسعود بدأ �الصالة ثم الوفي حدیث ا أبي ذر لم یذ�ر الحج وذ�ر العتق،(وفي حدیث 

 الجهاد، وفي الحدیث المتقدم ذ�ر السالمة من الید واللسان. 
م �علمه ل�ر ما وذِ  ،قال العلماء: اختالف األجو�ة في ذلك �اختالف األحوال واحتیاج المخاطبین

ن ال السائل والسامعون وترك ما علموه. و�مكن أن �قال: إن لفظة "من" مرادة، �ما �قال: ف
: اري في حق البخ -َرِحَمُه هللاُ -�عني �ما قال ابن القیم ، أعقل الناس، والمراد: من أعقلهم)
كما ( من أ�عد خلق هللا عن التدلیس. ال بد أن یؤتى �من، ،والبخاري أ�عد خلق هللا عن التدلیس

ومن . »خیر�م خیر�م ألهله«ومنه حدیث:  من أعقلهم.: والمراد فالن أعقل الناس،: �قال
هل هو خیر  »خیر�م من تعلم القرآن وعلمه«طیب ، المعلوم أنه ال �صیر بذلك خیر الناس)

  الناس بهذا؟
 .......  طالب:

ن ألن هناك من األعمال الالزمة والمتعد�ة ما هو أفضل من التعلم تعلم القرآ المراد من خیرهم؛
 ال سیما القدر الزائد على الواجب. وتعلیمه،
 .......  طالب:

  ؟ماذا
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 .......  طالب:
  .نعم نفس الشيء، من أفضل،

 (فإن قیل: ِلم قدم الجهاد ولیس بر�ن على الحج وهو ر�ن؟ فالجواب: أن نفع الحج قاصر
ض عین؛ غالًبا، أو �ان ذلك حیث �ان الجهاد فرض عین ووقوعه فر  غالًبا، ونفع الجهاد متعدٍّ 

 .دم)إذ ذاك متكرر، فكان أهم منه فقُ 
 ن أن النفعهل العلماء �طلقو ، غالًبا) (فالجواب: أن نفع الحج قاصر غالًبا، ونفع الجهاد متعدٍّ 

أیهما  ؟و�ال فأیهما أفضل الصالة أو الز�اة وهذا في الجملة، المتعدي أفضل من النفع القاصر،
ن الصالة الر�ومع ذلك  ،نفعها متعدٍّ  ؟والز�اة قاصر، ؟أم متعدٍّ نفعها قاصر  ،الصالة آكد ؟آكد

 .والز�اة الر�ن الثالث ،الثاني
هل �صل إلى أن �ساوى فحتى لو �ان فرض عین ، (أو �ان ذلك حیث �ان الجهاد فرض عین)

  �الر�ن أو �قدم علیه؟
 قبل أن �فرض الحج........  طالب:

  ؟�عني قبل أن �فرض الحج سنة �م
 .تسع طالب:

 رهم.سنة تسع فیما قرره البخاري وابن القیم وغی
(أو �ان ذلك حیث �ان الجهاد فرض عین ووقوعه فرض عین؛ إذ ذاك متكرر، فكان أهم منه 

 .)علم�هللا أ( إال أنه مرة واحدة في العمر من أر�ان اإلسالم، اور�نً  األنه و�ن �ان فرًض  ؛دم)فقُ 
 ،اإل�مان �عد األعمال أفضل الجهاد أن الحدیث وفي(: �قول في حدیث أبي ذر في �تاب العتق،

 يأ، هر�رة أبي حدیث في �ذلك وهو، ُثم �معنى هذا ذر أبي حدیث في الواو: حبان بنا قال
 ما ینب الجمع طر�ق على فیه الكالم تقدم وقد، العمل هو اإل�مان إن :قال من �اب في المتقدم
 إذ ن�ا ألنه؛ هنا �اإل�مان الجهاد ُقرن : وقیل، هناك األعمال أفضل في الروا�ات من اختلف

 . األعمال أفضل ذاك
 الف، أبوان له �كون  لمن الوالدین بر وفضل، نهتعیُّ  حال في الجهاد تفضیل: القرطبي وقال

. لما احتاج إلى االستئذان ،لو �ان الجهاد أفضل من بر الوالدین :�عني، )�إذنهما إال �جاهد
 .السائلین أحوال �اختالف اختلفت األجو�ة أن وحاصله(
 ورفقه التلمیذ على والمعلم المفتي وصبر( ثم أي؟، )السؤال في المراجعة حسن الحدیث وفي 

: ذر أبي عن وغیره الخوالني إدر�س أبي طر�ق من وغیرهما انيوالطبر  حبان بنا روى  وقد، �ه
 أي عن سؤاله منها، �ثیرة فوائد على تشتمل وأجو�تها، �ثیرة أسئلة فیه طو�الً  حدیًثا حدثنا

 ِذ�ر وفیه؟ أفضل والصالة والصدقة والجهاد الهجرة وأي؟ أسلم المسلمین وأي؟ أكمل المؤمنین
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 وآداب علیهم أنزل وماوفیه ذ�ر األنبیاء وعددهم (حدیث أبي ذر المشهور ، )وعددهم األنبیاء
 .)ذلك وغیر ونواهٍ  أوامر من كثیرة

 .أحسن هللا إلیك طالب:
 نعم. 

 .......  طالب:
 ال �خالطه إثم.

 .......  طالب:
 االطالع على القبول ال �مكن االطالع علیه. هو ال �مكنه االطالع على القبول،

 .......  طالب:
قى و�ب قبل؟بل أو لم �ُ و�ن �ان المكلف ال یدري هل هو قُ  ،ال �منع أن �كون أفضل �اعتبار الواقع

 . یز�د في خوف اإلنسان ورجائه ،أنه أفضل أو فاضل أو مفضول
 .......  طالب:

سؤال واحد  من المقدر أن ما قدرها أهل العلم لیدفعوا التعارض الموجود بین هذه النصوص.
سؤال واحد موجه لشخص واحد واختلف جواب هذه  ؟�یف تجیب عنه ،اختلف عنه الجواب

من  �سألك واحد �قول: من عمر؟ أنت لما �قال لك:. نعم والمفترض أن تكون واحدة، األسئلة،
�سألك ثالث  ،عمر بن عبد العز�ز: تقول من عمر؟: �سألك ثانٍ  ،ابن الخطاب: فتقول عمر؟
والكالم �صدد الخلفاء  �سأل، ،واحد فأنت سألك عمر بن أبي ر�یعة مثًال. ؟منعمر بن : تقول

 ،عمر: تقول ؟من أفضل الناس واحد �سألك عمن �عدهم:. تجیبه �عمر بن الخطاب الراشدین،
عمر بن : تقول ،�سألك عن الشعراء عمر بن عبد العز�ز مثًال.: تقول عمر؟من : و�ذا قال لك
 .إلى آخره.. �سألك عن. أبي ر�یعة.

شخص شاعر �قال  من أفضل الشعراء،: �عني �جیئك �قول �ل سائل �حتاج إلى جواب �شفیه، 
 عمر بن الخطاب؟ نعم. ما �مكن. تقول له: ،له عمر
 .......  طالب:

ثم جاء  »وتصدق على غني وتصدق على سارق، وتصدق على زانیة،« �عني مثل ما جاء:
 .قصد بها هذا الوصفألنه لم �ُ  ؛تصحیح هذه الصدقة

 .......  طالب:
  ؟ماذا

 .......  طالب:
 .ال......حدیث  ال، ما فیها إشكال، ال،

 .......  طالب:
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 والصیام. یراد �لها، ال،
 .......  طالب:

فعمل �عمله مؤمن صالح تقي �ختلف أجره عن  وقر في قلو�هم،بتفاوت األشخاص �حسب ما 
شخص : ألن هذا الصالح وهذا التقى له أثر في هذا العمل. وأ�ًضا األحوال عمل �عمله غیره؛

 . �ال واحد لظرف معین أو لشخص معینقد �كون أجره أقل ممن تصدق بر  یتصدق �ألف،
 .......  طالب:

 .نعم. لكن جنسه
 .......  طالب:

ن إمن قال : قال -َرِحَمُه هللاُ -وأن الشیخ ابن �از  �هللا �الم شیخ اإلسالم �قتضي شرط الصحة،
 .هذا قول المرجئة: �قول العمل شرط �مال هذا قول المرجئة،

 .......  طالب:
  ؟فیهمماذا 

 �عني إضافة الشرط إلى الكمال فیه تناقض، اللفظ فیه نوع تناقض، أن شرط �مال �اعتبار
�عني . ومقتضى الكمال أنه قدر زائد حتى على الواجب مقتضى الشرط أنه ال �صح إال �ه،

ومقتضى  فمقتضى الشرطیة أنه ال �صح إال �ه، المضاف والمضاف إلیه فیهما نوع تضاد،
 ؟شرطفكیف �قول:  .....الكمال أنه قدر زائد حتى على الواجب

 إنه شرط �مال، :وأن ابن حجر قال �مان،ونحن تكلمنا عن المسألة في أول الكتاب �تاب اإل
 ما علق على ذلك. -َرِحَمُه هللاُ -والشیخ 
 .......  طالب:

 ال ال ما هو �خالف لفظي.
 .......  طالب:
وقد  ،ما نحتاج إلى إعادته ،و�ترتب علیه أشیاء ،خالف معنوي وجوهري  ما هو بلفظي، ال ال،

 أطلنا الكالم فیه.
 .......  طالب:
 مثله.مثله 

 .......  طالب:
المُ -النبي  الُة والسَّ  ثبت من فعله أنه �جلس في مصاله حتى ترتفع وتخرج الشمس -علیِه الصَّ
المُ -هذا من فعله  حسنة، الُة والسَّ وأما األجر  في صحیح مسلم. ،وهو في الصحیح -علیِه الصَّ

بد أن ترتفع و�زول  هذا ال وأنه حتى �صلي ر�عتین �أجر عمرة أو حجة، ،المرتب على ذلك
 و�صلي ر�عتین. ،وقت النهي



 
 

  
 

=}à|||||||||||èF=Ìá_|||||||||||Ägÿ^=yÎw|||||||||||ì=i_|||||||||||k‘۱٤۳E====
=

١٦ 

 .......  طالب:
 .لكن المسجد �له مكان هو اللفظ �حتمل، إن �ان یتحرك،

 طالب: ....... حتى ترتفع الشمس وخرج وقت النهي وما صلى إال الساعة التاسعة؟
 ما یثبت له األجر المرتب علیه �أنها عمرة أو حجة.

 .تفید الترتیب والتراخيطالب: طیب ثم �ا شیخ ما 
  ؟ماذا

 : ثم صلى.طالب
لكن الذي ال یثبت هذا الحدیث  جلس في مصاله ثم صلى قبل أن �خرج �عني. ،»في مصاله«

-المهم أنه �جلس في مصاله �ما �ان النبي  إن شاء صلى و�ن شاء خرج من المصلى،: �قول
المُ  الُة والسَّ  �فعل. -علیِه الصَّ

 .......  طالب:
  ؟ینأ

 .......  طالب:
 جلس یذ�ر هللا. ،هذا األصل ومن صلى یذ�ر هللا،

  .......  طالب:
حتى من  اوعلومً  اوجاء عن الصحا�ة أنهم یتذاكرون أخبارً  األصل أنه یذ�ر هللا، لحظة لحظة،

المُ -والنبي  أخبار الجاهلیة، الُة والسَّ كن هل ل ما ینكر علیهم. ینظر إلیهم و�تبسم، -علیِه الصَّ
  ؟هل ثبت أجرهم مثل أجر الذي �جلس و�ذ�ر هللا حتى تطلع الشمس ت لهم األجر؟ثب

 .......  طالب:
شخص جالس �عد صالة الصبح إلى . اهم ما فعلوا محرمً  الوصف یذ�ر هللا. ال، ما یلزم، ال ال،

كلم و�ل ما انقطع تماسك الجوال ی وثانٍ  ،واحد قرأ خمسة أو ستة أجزاء ،أن ارتفعت الشمس
وشخص أتى �طفلة معه وآذى الناس بها  أنا رأیته. ،موجود هو �عني هذا ما هو افتراض، أعاد.

وال  ًئاما فعل شی �ل ما مشت قام وتبعها إلى أن ارتفعت الشمس، وراقبها، في صالة الصبح،
 ؟أجرهم واحد �ل وقته على هذا. إنما یتر�ها تمشي و�مشي وراءها ثم �عیدها، ذ�ر هللا،

   ال. 
 أحسن هللا إلیك. طالب:
 ال ال.
 .......... طالب:

 صرح بذلك؟
 .......... طالب:


